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 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 دكممانتي عنا الرجاء اذا استفدت بالقليل او لم تستفد ارجوك ان ال تنساني بالدعاء الرجاء الرجاء عدم نقل الشرح دون ذكر المصدر ورابط الشرح , فهو

 بنل السي بدائل مع تجربتي, المجانية البدائل بالسيرفرات التحكم لوحات بعد كتابتي لتجربتي اتمنى من الجميع ان يقراها قبل ان يحكم 

ح ثير ولكن الشرالكالم الكبوايضا سوف اكتب لكم بالشرح الممل لكي يستفيد الكل ليس حبا مني  اود ان انبه باني مبتدا ولست خبير فاذا صدر مني شي خطا ارجوا تصحيحي 

 رق حلها وهذه المعلومات هللا شاهد مطبقها حرفيا على سيرفري واية اخطاء تظهر بالمستقبل باذن هللا اشاركم اياها وط تداينالمثالي المساكين المب

اقتبس اي لم خصي مني ووالشرح المكتوب هو مجهود ش وايضا اود ان انبه بانه ال احد يدفع لي وهذا ليس اعالن للوحة ولست اعمل لصالح اي جهة او اشخاص او مؤوسسات

 شي دون ذكر المصدر او خبرتي الشخصية بمساعدة بعض االخوة...

 CentOS Web Panel  تنصيبها المراد اللوحة عن معلومات االن

 الرسمي الموقع webpanel.com-http://centos 

 للمعاينة webpanel.com/demo-http://centos  

 اللوحة توفرها اللي الخصائص webpanel.com/features-http://centos  

 اخرى ومعلومات للوحة دروس webpanel.com-http://wiki.centos 

 

  شخصيا عاجبني الغير الشي او مساوئها لالسف  اللوحة بهذه يعجبني لم مالذي اكرر حبيت ابدا ان قبل...  للتذكير فقط

  واسباني انجليزي فقط للوحة اللغة -1

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://www.helpernt.com/vb/showthread.php?t=9062
https://www.helpernt.com/vb/showthread.php?t=9062
http://centos-webpanel.com/
http://centos-webpanel.com/demo
http://centos-webpanel.com/features
http://wiki.centos-webpanel.com/
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 (  موقع و سيرفر فقط)  للريسلر تحكم لوحة يوجد ال -2

 . جديد فقط,  جديد سيرفر على اللوحة تنصيب يجب -3

 ..  الكاملة السيرفرات تعدد تدعم ال,  كامل vps السيرفر فرمتت يجب اللوحة مسح يمكن ال -4

 7 و 6 السينتوس سوى تدعم ال -5

 بيج تذهب لن الجدار تفعيل بعد ىحت الحماية جدار تفعيل مثال)  اللوحة داخل في االشعارات:  مثال يصلحوها ال لماذا اعلم ال والمطورين اللوحة في غبية االشياء بعض في -6

 (يدويا تغلقها ان

  Mariadb فقط يدعم,  mysql ال 7 السينتوس في اليدعم -7

  phpmyadmin , mariadb:  اللوحة برمجت وقت اللوحة تناسب اللي االصدارات على تنصبها فالوحة,  يدويا التالي وترقية تحديث عليك يجب -8

  اللوحة في بسيط ثقل من اشتكى االجانب بعض -9

 ...  يدويا القاعدة تسترجع وانت فقط الملفات يسترجع البيانات قاعدة يسترجع ال اب الباك استرجاع -10

 كبار منهم الكثير تعلمت ولكني ةدعاي ليس)  للدورة فقط مثال رابط وهنا بالعربي اللينكس تشرح اليوتيوب في مجانية دورات وهناك اللينكس في القليل ولو فهم الى تحتاج -11

 ( بهم هللا

https://www.youtube.com/watch?v=j01lOh3DzOU&list=PLCIJjtzQPZJ9YCutDheynFtxIUziNKcVk 

 اخرى القاء بطريقة اخر استاذ من شرح او

zJYbp-LuCEkE&list=PLCIJjtzQPZJ8OKTKE7QtCQoEZsE-https://www.youtube.com/watch?v=xIis 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://www.youtube.com/watch?v=j01lOh3DzOU&list=PLCIJjtzQPZJ9YCutDheynFtxIUziNKcVk
https://www.youtube.com/watch?v=j01lOh3DzOU&list=PLCIJjtzQPZJ9YCutDheynFtxIUziNKcVk
https://www.youtube.com/watch?v=xIis-LuCEkE&list=PLCIJjtzQPZJ8OKTKE7QtCQoEZsE-zJYbp
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 -: المتطلبات

 ... االستضافة شركة من السيرفر تحكم لوحة, الدومين تحكم لوحة, اس بي في سيرفر -1

 ... جهازك على للسيرفر والمعلومات السرية االرقام كتابة تنسى وال, منه احتياطية نسخه تاخذ ان يجب ملف اي على التعديل قبل تنسي ال -2

  كثيرا نستخدمها فسوف المواقع هذه تعرف ان يجب -3

intodns.com لموقعك اس ان الدي نتيجة يعطيك موقع  

proxysite.com الكمبيوتر او المتصفح في والكوكيز الكاش من كثيرا اعاني الني نحتاجه سوف  

 مثل تدعم اللوحة داخل من ان رغم ssh في كما مقروءة وليست مرئية كملفات السيرفر ملفات لعرض للسيرفر ولكنه FTP عن عبارة هو WinSCP برنامج تنزل تحب لو -4

 ... هللا شاء ان اشرحه وفس وكما شرحته كما ويطبق يفعل ان الدرس يتابع اللي يعني بالترتيب يتقيد ان اللوحة ينصب ان يريد من بان اتمنى البدء قبل...  الخاصية هذه

  centos 7 نسخه على بالعمل ابدا سوف االن

  centos 7 عليه المنصبه النسخه بان وتاكد, االستضافه شركة من السيرفر تحكم لوحة ادخل شي اول طبعا

 ( ...  االستضافة لوحة داخل من)  بسيرفرك الخاص بي االي بجانب srv.google.com مثال للسيرفر نيم الهوست تغيير

  ssh ال الي االن الدخولserver يكتب من وهناك, تمميزها يسهل حتى هكذا كتابتها يفضل الكثير ولكن بدلها شي اي كتابة بامكانك srv مالحظة

 (  putty واكتب جوجل ادخل)  فقط الرسمي الموقع من بتحميله انصح https://www.putty.org هو برنامج افضل طبعا

  ورةالص في كما نعم الضغط يجب تنبيه يظهر سوف جديد السيرفر والن  افتح open ثم و االفتراضي 22 وهو البورت ثم بي االي كتابة يجب الدخول عند

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://www.putty.org/
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 passwd االمر اكتب  السر كلمة تغيير يجب السيرفر تدخل ما اول السري الرقم تغيير -1

 (    مثلي تنساه ال لكي كمبيوترك على السري الرقم تحفظ تنسى ال)  للتاكيد السري الرقم كتابة عيد ثم السري الرقم اكتب

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 فعلناه كما srv.google.com الى لتغييره واالن        cat /etc/hostname االمر اكتب للسيرفر الحالي نيم الهوست هو ما لمعرفة للسيرفر نيم الهوست تغيير -2

 :االمر اكتب. لالستضافة السيرفر تحكم لوحة في

hostnamectl set-hostname srv.google.com    تغيير تنسي ال اكيد google.com  االمر طريق عن السيرفر تشغيل اعادة يجب واالن   reboot 

 السيرفر برامج تحديث  yum -y install wget nano vim  السيرفر وتحديث المفيدة البرامج بعض تنصيب -3

yum -y update الصورة في كما مشكلة تواجهك احتمال االنتهاء بعد 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 yum تحديث عند Failed: initscripts.x86_64 مشكلة حل هنا المشكلة شرح  

 chattr -i /usr/lib/udev/rules.d/60-net.rules  اكتب فقط جدا بسيط حلها

  اللوحة لتنصيب جاهز السيرفر االن yum -y update كتابة اعد ثم

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://www.helpernt.com/vb/showthread.php?t=9099
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  التالية االوامر طريق عن اللوحة تنصيب -5

cd /usr/local/src 

wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest 

sh cwp-el7-latest 

 

  هنا يتفضل الرسمي الموقع من بنفسة يطلع يحب للي

installation-webpanel.com/cwp-http://centos 

 هكذا تظهر سوف التنصيب اكتمال عند

 

############################# 

#      CWP Installed        # 

############################# 

 

Go to CentOS WebPanel Admin GUI at http://SERVER_IP:2030/ 

 

http://000.000.000.00:2030 

SSL: https://000.000.000.00:2031 

--------------------- 

Username: root 

Password: ssh server root password 

MySQL root Password: Jdpi76Gdlilf94 

 

######################################################### 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
http://centos-webpanel.com/cwp-installation
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          CentOS Web Panel MailServer Installer 

######################################################### 

SSL Cert name (hostname): srv.google.com 

SSL Cert file location /etc/pki/tls/ private|certs 

######################################################### 

 

Visit for help: www.centos-webpanel.com 

Write down login details and press ENTER for server reboot! 

Please reboot the server! 

Reboot command: shutdown -r now 

 

 MySQL root Password هو اللي االحمر باللون اللي السري الرقم عندنا شي اهم****** 

 

  بيك الخاص للسيرفر بي االي هو 000.000.000.00 طبعا

 

 ...  كمبيوترك على المعلومات هذه حفظ يرجى

 الشل في االمر اكتب  هنا تجده ان بامكانك كمبيوترك على MySQL root Password لل السري الرقم تحفظ ان نسيت اذا

cat /root/.my.cnf 

 

 جديد سري رقم تعمل ان اردت اذا اما

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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sh /scripts/mysql_pwd_reset 

 

  او

/scripts/mysql_pwd_reset 

 

  هنا االصلي الموضوع قراة بامكانك

password-root-mysql-reset-to-webpanel.com/how-http://wiki.centos 

 السيرفر تشغيل اعادة يجب واالن

reboot 

 

  طريق عن اللوحة الى ندخل االن -6

https://000.00.00.00:2031/ 

 root الدخول اسم بسيرفرك الخاص بي االي رقم الى000.00.00.00 بتغيير قم

  passwd االمر كتابة عند غيرته خطوة اول في اللي للسيرفر السري الرقم

  لك تظهر كيف التحكم لوحة تدخل ما اول هنا

  

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
http://wiki.centos-webpanel.com/how-to-reset-mysql-root-password


 معهد هيلبرنت مع االعدادات centos webpanelالدرس االول : تنصيب لوحة تحكم                                

 

 Mighty Dr.Wolf 10الدروس بقلم 
 

 

 FPM-PHP تنصيب يجب االن -7

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  ثم  PHP Settings على نضغط او ندخل التحكم لوحة من

PHP-FPM Selector وهو اصدار واخر نسخه اخر ساختار وانا تنصيبها المراد بي اتش البي نسخه اختار ثم PHP 7.3.6  (مستقرة نسخه اخر هذه الشرح كتابة عند  ) 

 

 [ Options List] على امامها اضغط النسخه اختيار عند 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 التالي امام صح عالمة اضفت فقط  شخصيا لي بالنسبه  يناسبك ما اختار ثم 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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imap 

imagick 

memcached 

 

 مفعله يعني صح عالمة امامها التالي ان من التاكد ويجب

ioncube 

zend-opcache 

 

 الحفظ بعد ثم  Save Custom Configuration على بالضغط نحفظها ثم. ذكرته اللي اضفت فقط شي اغير لم لي بالنسبة...  هو ما تفهم كنت اذا الى اخر شي اي تغير وال

  Back الرجوع على اضغط

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 Start Compiler (Build & Install )  نضغط ثم  PHP 7.3.6 نفسها النسخه نختار اخرى مرة نرجع الرجوع بعد 

 

 

  

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  اقل اكثر دقيقه 30 المتوقع الوقت ولكن  حسب على وقت ياخذ سوف  بالتنصيب يبدا سوف السيرفر  الضغط بعد

 ( مشاهدة فقط)  ssh بالشل اكتب العملية لمشاهدة

tail -f /var/log/php-selector-rebuild.log 

 

 ادناه الصورة في كما او لك يكتب سوف االنتهاء وعند

Build complete. 

Don't forget to run 'make test'. 

 

Installing shared extensions:     /opt/alt/php-fpm73/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ 

Installing header files:          /opt/alt/php-fpm73/usr/include/php/ 

 

Creating config file 

Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service 

 

Build Completed 

################### 

 

 

Notification added 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 تشغيل اعادة عمل يفضل االن C حرف+  ctrl على اضغط التتبع تنهي لكي

reboot 

  واحد سيرفر على بي اتش بي نسخه من اكثر تنصيب بامكانك مالحظة

 server-single-the-on-run-can-i-versions-php-many-webpanel.com/how-https://wiki.centos  هنا المزيد لقراءة

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://wiki.centos-webpanel.com/how-many-php-versions-i-can-run-on-the-single-server
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  Nginx & Varnish & Apache وفارنش(    بالمقلوب عندي االنجلزي اصل اسف)  انجيانكس مع االباتشي تنصيب -8

 Select ثم  WebServers Setting الى نذهب  معا الثالثة افضل ولكني الخيارات من العديد هناك غيره او فقط االباتشي اختيار بامكانك اختيارك حسب على

WebServers 

  

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 Select Default Apache PHP-FPM الخيار تفعيل اختيارهيجب وبعد  Nginx & Varnish & Apache وهو خيار اخر منصب انا بحالتي نريده الذي نختار ثم

version :الخيار تفعيل يجب ثم ومن تفعيلها المراد 7.3 بي اتش البي نسخه واختار Select Default Nginx PHP-FPM version 7.3 بي اتش البي نسخه اختار و 

 Force Apache to use PHP-FPM Selector, this will امامه او تحته مكتوب واللي فوق اللي الخيارين اسفل المربع امام صح عالمة ضع ثم  تفعيها المراد

disable PHP Selector 2 and PHP Version Switcher.ثم ومن Save & Rebuild Configuration  

 

 

  

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  الصورة في كما وايضا هكذا صفحه تظهر االنتهاء عند

Total download size: 2.6 M 

Installed size: 9.8 M 

Downloading packages: 

Running transaction check 

Running transaction test 

Transaction test succeeded 

Running transaction 

  Installing : varnish-5.2.1-1.el7.x86_64                                   1/1  

  Verifying  : varnish-5.2.1-1.el7.x86_64                                   1/1  

 

Installed: 

  varnish.x86_64 0:5.2.1-1.el7                                                   

 

Complete! 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 ....  المستقبلية التحديثات حسب على االرقام تختلف ان يمكن: 1 مالحظة

  هنا ذكر كما...  به خاصة النسخه دومين لكل تعطي ثم ومن السيرفر على تريدها التي الالفتراضية النسخه اختار بي اتش بي من اكثر لديك كان اذا: 2 مالحظة

server-single-the-on-run-can-i-versions-php-many-webpanel.com/how-https://wiki.centos 

 .... اللوحة طريق عن او الشل طريق عن تشغيل اعادة عمل يفضل فوق اللي اكمال بعد

  الصورة في موضح كما االتي اكتب الشل طريق عن

systemctl restart mysql 

systemctl restart httpd 

systemctl restart sshd 

systemctl restart named 

systemctl restart nginx 

systemctl restart varnish 

systemctl restart dovecot 

systemctl restart crond.service 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
https://wiki.centos-webpanel.com/how-many-php-versions-i-can-run-on-the-single-server
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  فعلهم اذا active كلمة امامها Apache Webserver مثال ترى ثم  Services Status ترى سوف Dashboard على الضغط عند اللوحة تحكم لوحة طريق عن او

  تريده ما على اضغط  start stop restart وامامها

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  بالصورة موضح كما restart فنضغط تشغيل اعادة نريد االن حالتنا وفي

 

 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918


 معهد هيلبرنت مع االعدادات centos webpanelالدرس االول : تنصيب لوحة تحكم                                

 

 Mighty Dr.Wolf 25الدروس بقلم 
 

 

  االباتشي في االخطاء بعض مشكلة حل -9

  مشكلة او تنبيه هناك ان اعرف كيف  هههه شي اترك ان احب ال ولكني اتركها يقول البعض تنبيهات ولكن اخطاء لسيت هي

 اكتب الشل طريق عن اوال

systemctl status httpd 

  اللوحة طريق عن او

  Dashboard على الضغط عند

  Services Status الى انزل

  Apache Webserver امام

  status مكتوب

  عليها اضغط

 ! WARNING مكتوب مربع لديك يظهر سوف

 فقط المربع اخر لقيت لو

Starting Web server Apache... 

Started Web server Apache. 

 

  السطر هذا لقيت لو تنبيهات او مشاكل مفيش يعني

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using srv.google.com. Set the 

'ServerName' directive globally to suppress this message 

 

  تبعك للسيرفر نيم الهوست اسم هو google.com مالحظة

 ادخل الشل طريق عن بسيط الحل

nanao /usr/local/apache/conf/httpd.conf 

 

  الملف اخر في اضف

ServerName localhost 

 

  x حرف+  ctrl اضفط  ثم

 y ضغط ثم

  اللوحة طريق عن او  انتر ثم

  FileManager خيار يوجد للوحة الصفحه منتصف اعلى في

  جديدة صفحه يفتح عليه اضغط

  على نضغط ثم

usr 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  ثم

local 

  ثم

apache 

  ثم

conf 

  httpd.conf باسم ملف تجد سوف تحت انزل ثم

 :هي خيارات او مربعات اربعه تجد سوف امامه

  وقراءة وتعديل تسميه واعادة المسح

Delete Rename Edit View  

 

  التعديل مربع او Edit نختار

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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 واضافة الملف اخر الى للنزول الماوس باستخدام بامكانك ولكن الشل في كما صفحه تفتح سوف

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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ServerName localhost 

  Save file احفظ ثم

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  التحكم للوحة الرئيسية الصفحه الى نعود ثم

  االباتشي تشغيل واعادة

 الشل طريق عن او

systemctl restart httpd 

 

 فوق شرحتها كما التحكم لوحة من Apache Webserver امام status على اضغط االباتشي تشغيل اعادة وبعد

 الشل طريق عن او

systemctl restart httpd 

 

  المشكلة تختفي سوف

 

 

 

 

 

 

https://www.helpernt.com/vb/member.php?u=1918
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  السيرفر في فعلناه مالذي ملخص االن

  السري الرقم تغيير -1

 0 نيم الهوست تغيير -2

 (  السيرفر برامج بعض تحديث اكتمال عدم مشكلة حل)  السيرفر وتحديث المفيدة البرامج بعض تنصيب -3

  اللوحة شكل راينا -4

  اللوحة تنصيب -5

  اللوحة الى الدخول كيفية -6

 PHP-FPM تنصيب -7

  1 رقم االباتشي مشكلة او تنبيه وحل Nginx & Varnish & Apache تنصيب -8

  ههههه وغيرها السيرفر اسرار كل اكتب تم بعد مواقعي اختراق يحاول احد ال ان اتمنى لدي ما هذا

 والشيطان نفسي فمن أخطأت أو أسأت وإن هللا، فمن أحسنت إن

 الدعاء سوى نسالكم ال

 اليك واتوب استغفرك انت اال اله ال ان اشهد وبحمدك اللهم سبحانك

 

 عليكم السالم
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